
Opiskelukysymyksiä 1. Johanneksen kirjeeseen

Luku 1

Jumala on valo  1:1-2:2
1. Voitko luottaa Johanneksen kirjeen sisältöön? Jos voit, niin miksi? (1-2, Huomioi 
erityisesti verbit, joita Johannes käyttää itsestään ja muista apostoleista!)
2. Millainen on Jeesus? (1, 2)
3. Mikä on tämän kirjeen tavoite? (3-4)
4. Millainen on Jumala? (5)
5. Mitä tarkoittaa pimeydessä vaeltaminen?（6）Entä valossa vaeltaminen? (7)
6. Mitä pitää tehdä, kun lankeamme syntiin? (9)
7. Mikä on ehto sille, että voimme saada syntimme anteeksi? Entä mikä on syy siihen? (9) 
8. Miksi Jumalan anteeksiantamusta perustellaan Hänen uskollisuudellaan ja 
vanhurskaudellaan eikä Hänen rakkaudellaan? (9)
9. Milloin olemme tunnustaneet riittävästi syntimme? (9)
10. Kuinka kattava on Jumalan anteeksiantamus? (9)
11. Mistä kertoo se, jos väitämme, ettei meillä ole syntiä? (8,10)

Luku 2

1. Millaisella vakavuudella uskovan on suhtauduttava syntiin? (1)
2. Miksi Jeesus puolustaa langenneita omiaan? (1) Miksi asia liittyy Hänen 
vanhurskauteensa?
3. Mitä syntien sovitus tarkoittaa? (2)
4. Kuinka laajalle ulottuu Jeesuksen sovitusuhri? (2)

Jumalassa pysyminen 2:3-17
5. Miten Jumalan tunteminen ilmenee?(3,4)
6. Entä miten Jumalan rakkaus näkyy meissä? (5)
7. Mihin Kristuksessa pysyminen liittyy? (6、Vrt. Joh.15:1～13)
8. Miten vanha ja uusi käsky eroavat toisistaan?。(7、8、Vrt. Joh. 13:34～35)
9. Miten pimeys väistyy ja valo leviää? (8)
10. Mitä merkitsee valossa vaeltaminen? (9、10, Vrt. 1 Joh. 1:7)
11. Miten viha ja katkeruus vaikuttavat? (11)
12. Mikä on hengellisten lasten ominaisuus? (12、14)
13. Entä mikä on hengellisten nuorukaisten ominaisuus?(13、14)
14. Entä mikä on hengellisten isien ominaisuus? (13、14)
15. Millainen on tämän maailman tila?(16、17)
16. Mikä on maailman rakkauden vastakohta? Mikä on maailman rakkauden seuraus ja 
mikä Jumalan rakastamisen siunaus?(15、17)

Lopun aika  2:18-29
17. Milloin lopun aika alkoi ja milloin se päättyy?(18､ vrt. Apt. 2:16-21)
18. Mikä on tunnusmerkillistä lopun ajalle?(18､vrt. Apt. 2:16-21)
19. Millainen henkilö on Antikristus?(18、19、22、4:3、2 Joh1:7、vrt. Matt.24:4-13)
20. Onko seurakunnassa tapahtuva repeämä aina paha asia?(19､ vrt. Apt.19:8-9)
21. Mitä tarkoittaa Pyhän Hengen voitelu? (20、21、27、vrt. Joh. 16:7-15)
22. Millaisessa suhteessa Isä ja Poika ovat toisiinsa? (23)

1



23. Mitä tarkoittaa käytännössä Isässä ja Kristuksessa pysyminen?(24、27、vrt. Joh.15:1-
17)　
24. Millainen lupaus koskee niitä, jotka pysyvät Kristuksessa?(25、28)
25. Mikä on luonteenomaista vanhurskautetulle ja uudestisyntyneelle kristitylle? (29)

Luku 3

Jumalan lapset 3:1-10
1. Millä tavalla Jumalan rakkaus ilmenee? (1)
2. Mitkä ovat Jumalan lapsen oikeudet?(1､ vrt. Room. 8:14～18)
3. Missä suhteessa tämän maailman ihmiset ja uskovat voivat ymmärtää toisiaan ja missä 
suhteessa eivät?(1、2, vrt. 1 Kor. 2:12-16)
4. Millainen on Jumalan lapsen lopullinen tila ja olemus? (2)　Edelleen miksi niin 
tapahtuu? (2、vrt. 1 Kor.13:12 ja 2Kor. 3:17、18)
5. Millä tavalla taivaallinen toivo vaikuttaa päivittäiseen elämäämme täällä maan päällä? 
（3）
6. Miten voimme pyhittyä? (3、5、8､9)
7. Mitä synti on olemukseltaan? (4)
8. Miksi Jeesus saattoi ottaa pois syntimme?(5)
9. Mitä synnissä vaeltaminen on?(6)　Millainen on synnissä vaeltavan tila?(8)
10. Millainen on uskovan kristityn elämäntapa?(7､10)　Millaisessa suhteessa uskovan 
elämäntapa on pelastukseen?

Kristityn elämäntapa 3:11～18
1. Mitä toinen toistemme rakastamista voimme käytännössä osoittaa? Kerro esimerkkejä! 
(11、17-18)
2. Mistä murhanhimo syntyy? (12；Vrt. 1.Moos.4:1-16)
3. Miksi maailma vihaa uskovia? (13;Vrt. Joh.15:18-21、16:1-4)
4. Mikä on rakkauden vastakohta?(11、14)
5. Miten elämä ilmenee? (14)
6. Missä suhteessa toisiinsa ovat viha ja murhaaminen? (15)
7. Mistä kumpuaa veljesrakkaus? (16)
8. Mitä tarkoittaa totuudessa rakastaminen? (18)
 

Sydämen syytös ja levollisuus 3:19～24
1. Miten uskovan kristityn tulee nähdä sydämensä syytökset?
Miten noita syytöksiä tulee käsitellä? (19-21、vrt. Ps.139:1-16)
2. Mitä sydämen syytöksistä vapautunut uskova voi odottaa? Entä millaisin ehdoin se voi 
toteutua? (21-22､ vrt. Joh.15:7､16)
3. Jumalan käskyssä on kaksi puolta. Mitkä ne ovat? Millaisessa suhteessa ne ovat 
keskenään? (23)
4. Mitä merkitsee pysyminen Jumalassa? (24、vrt. Joh.17:6～26)

Luku 4

Jumala on rakkaus 4:1-21
1. Jakeessa yksi on kaksi määräystä lukijoille. Mitkä ne ovat ja mikä on niiden syy? (1) 
2. Millaista opetusta Johannes kehottaa karttamaan?（2､3）
3. Mistä kahdesta lähteestä nämä harhat ovat kotoisin? ( 3､5)
4. Miksi ihmiset kuuntelevat harhaopettajia?（5；vrt. 2.Tim.4:3,4）
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5. Lue 2:18-25. Johanneksen ajan harha tyypillinen harha oli pitää Jeesusta ainoastaan 
Jumalana ja hänen ihmiseksi tuloaan vain näennäisenä. Tämän päivän harha on 
useimmiten juuri päin vastainen. Myönnetään, että Jeesus oli ihminen mutta kielletään 
Hänen jumaluutensa. Miten voidaan soveltaa luvun 2 jakeen 23 sanoma tähän meidän 
aikamme harhaan?
6. Mitä rakkaus on? Miten se eroaa hempeämielisyydestä?
7. Missä on rakkauden lähde? (7,8)
8. Millainen on Jumalan olemus? (9)
9. Mitä Jumala antoi? Miksi sovitusuhri oli välttämätön?（10）
10. Mistä Jumalan todellisuuden voi tajuta?(11)
11. Onko keskinäinen rakkautemme mahdollista? Jos on niin miten? (11)
12. Miten voimme ottaa vastaan Jumalan rakkautta?
13. Miten Jumalan rakkauden voi ottaa vastaan?(16)
14. Miten ilmenee se, että Pyhä Henki asuu meissä?(12,13)
15. Mitä tarkoittaa se, että Jeesus on maailman Vapahtaja?(14)
16. Mihinkä saamme luottaa tuomiopäivänä?(17)
17. Missä suhteessa toisiinsa ovat pelko ja rakkaus?(18)
18. Millaisessa suhteessa ovat toisiinsa rakkaus Jumalaan ja rakkaus veljiin?(20,21)

Luku 5

Usko, joka voittaa maailman　5:1-11
1. Mistä voi päätellä, että joku on todellinen kristitty? (1)
2. Miten rakkaus Jumalaan ilmenee? (2,3)
3. Miksi Jumalan käskyt eivät ole raskaat? (3)
4. Mitä tarkoittaa jakeessa 4 sana “maailma”? Entä mitä tarkoittaa “maailman 
voittaminen”?
5. Miksi usko voittaa maailman?(4,5)
6. Mihin viittaa se, että Jeesus tuli veren ja veden kautta?(6,vrt. Joh.19:34-35)
7. Missä suhteessa vereen ja veteen on Pyhän Hengen todistus?(6-8)
8. Millaisen todistuksen ihminen saa sydämeensä, kun hän ottaa vastaan Jumalan 
todistuksen?(9-11)
9. Mitä on iankaikkinen elämä? (11,vrt.Joh.17:3)

Iankaikkinen elämä  5:12-21
10. Kenellä on iankaikkinen elämä? (12)
11. Millä tarkoituksella Johannes kirjoitti kirjeen? (13)　Onko sinulla iankaikkinen elämä?
12. Miksi rukoukset kuullaan? (14-15)
13. Missä määrin ja milloin rukouksiimme vastataan? (15)　
14. Mitä meidän on ensiksi tehtävä, kun veljemme tekee syntiä?（16, vrt. Matt.18：15～
17）
15. Millainen synti on kuolemaksi? (16、17、vrt. Hepr. 6：4～8 ja Mark. 3：28～30)
16. Miten uudestisyntyneen käy taistelussa Pahaa vastaan? Miksi niin? (18)
17. Millaisessa tilassa tämä maailma on? (19)
18. Miten voimme tuntea Jeesuksen? (20)
19. Kuka Jeesus on? (20)
20. Mikä on Johanneksen viimeinen kehotus? Miksi se on meille tärkeä? (21)
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